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Bijlage 5 - Algemene Uitkering (AU) gemeentefonds 
 

Op 31 mei 2019 is de meicirculaire 2019 gepubliceerd door het ministerie van BZK.  

 

Met deze memo informeren wij u over de financiële uitkomst en ontwikkelingen voor Deventer. Dit zijn; 

➢ dalende accressen; 

➢ afname van de ruimte onder het plafond BCF en nieuwe richtlijn vanuit de toezichthouder; 

➢ loon- en prijscompensatie sociaal domein; 

➢ en de effecten in de verdeelmaatstaven en overige uitkeringen. 

1. Financiële uitkomst 
Na de maartcirculaire 2018 die met de beleidsintensiveringen uit het regeerakkoord en de bredere basis voor de trap-op-trap-af systematiek in de vorm van 
de Accres Relevante Uitgaven (ARU), een zeer positief effect had op het accres, zijn de accressen in de mei- en septembercirculaire 2018 neerwaarts 
bijgesteld. Deze daling was voornamelijk als gevolg van lagere ramingen voor loon- en prijsontwikkeling. Ook deze meicirculaire kent weer een daling in het 
accres die bijna volledig wordt toegeschreven aan lagere ramingen van lonen en prijzen door het CPB in het Centraal Economisch Plan (CEP). Daarnaast 
doen gemeenten een groter beroep op het BTW compensatiefonds (BCF) waardoor de ruimte onder het plafond BCF afneemt. Door aanscherping van de 
richtlijn vanuit de toezichthouder heeft dit een structureel effect. 

 
Samenvatting mutaties 
(bedragen x €1.000) 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Niet neutrale mutaties -798 -1.673 -3.685 -4.677 -4.210 

Neutrale mutaties 6.634 4.705 4.730 2.451 2.429 

Totaal 5.836 3.032 1.045 -2.226 -1.781 
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Hieronder wordt de samenstelling van de niet neutrale en neutrale mutaties gespecificeerd en toegelicht 

Toelichting niet neutrale mutaties op hoofdlijnen 
 
(bedragen x €1.000) 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Afrekening accres 2018 -841 - - - - 

Accres 2019-2023 -420 -1.470 -2.323 -3.344 -3.562 

Afrekening ruimte plafond BCF 2018 -420 - - - - 

Stelpost BCF  -520 -520 -770 -870 -870 

Mutaties AU overig -1.088 -836 -991 -1.205 -1.196 

Totaal niet neutrale mutaties AU -2.448 -2.826 -4.084 -5.419 -5.628 

Stelpost accres, prijzen/lonen 1.650 1.153 399 742 1.418 

Totaal -798 -1.673 -3.685 -4.677 -4.210 

 
 

De niet neutrale mutaties zijn toevoegingen of onttrekkingen in de algemene uitkering die direct van invloed zijn op het begrotingsresultaat. Dit betekent dat er 

meer of minder middelen zijn te besteden 

 

Accres 
De definitieve vaststelling van het accres 2018 leidt tot een nadeel van €841.000 in 2019. Ten opzichte van de septembercirculaire waren de werkelijke 
rijksuitgaven sinds september €148 miljoen lager dan geraamd. Via de trap-op-trap-af systematiek werkt dit door in het gemeentefonds. Meerjarig worden de 
accressen eveneens neerwaarts bijgesteld cumulerend tot een nadeel van ruim €3,5 miljoen in 2023. Dit effect wordt door het ministerie van BZK verklaard 
doordat het CPB de loon- en prijsontwikkeling in de CEP raming neerwaarts heeft bijgesteld en dit is vertaald in de rijksbegroting.  
 
Vόόr 2018 vond de indexering van de rijksbegroting plaats op basis van de prijs Nationale Bestedingen (pNB). Dit is één specifiek indexcijfer en dus 
gemakkelijk te identificeren. Bij de start van het huidig kabinet is deze systematiek gewijzigd. De rijksbegroting wordt nu geïndexeerd op basis van de 
onafhankelijke indexcijfers voor loon- en prijsontwikkelingen (lpo) van het CPB die in het voorjaar volgen uit het Centraal Economisch Plan (CEP) en in 
augustus uit de Macro Economische Verkenning (MEV). Het CPB onderscheidt verschillende potentiële loon- en prijsindicatoren. Daarnaast zegt de loon- en 
prijsontwikkeling waar de rijksoverheid mee te maken heeft, vaak weinig over de ontwikkeling bij gemeenten. De nieuwe CAO gemeenten voor 2019 en 2020 
leidt tot een sterkere loonstijging terwijl het CPB haar raming voor de loonontwikkeling bij de overheid (zowel centrale- als decentrale overheid) naar beneden 
bijstelt. De korting op het accres als gevolg van lpo kan dus niet één op één worden vertaald naar de ramingen ten aanzien van lonen en prijzen in de 
gemeentelijke meerjarenbegroting. 
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Stelpost accres prijzen en lonen 
De afrekening van het accres 2018 wordt opgevangen doordat we hier met de stelpost accres al rekening mee hadden gehouden. Deze stelpost ad. €850.000 
in 2019 wordt volledig ingezet.  
De stelpost voor prijzen/ lonen wordt op basis van de CEP raming van het CPB verlaagd met €1.153.000 in 2020 oplopend tot €1.418.000 in 2023. 
 
(bedragen x €1.000) 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Stelpost accres 850 - - - - 

Stelpost prijzen/lonen 800 1.153 399 742 1.418 

Totaal 1.650 1.153 399 742 1.418 

BTW Compensatiefonds 
De vrije ruimte onder het plafond BTW Compensatie Fonds (BCF) wordt toegevoegd aan het gemeentefonds. Bij de septembercirculaire 2018 werd deze 
ruimte nog geraamd op €106 miljoen. Gemeenten hebben uiteindelijk €67 miljoen meer gedeclareerd bij het BCF wat voor Deventer resulteert in een 
negatieve afrekening van €420.000 in 2019.   

Stelpost BCF 
Zoals aangekondigd in de meicirculaire 2018 is met ingang van 2019 de systematiek ten aanzien van de ruimte onder het plafond BCF in de algemene 
uitkering gewijzigd. De ruimte onder het plafond BCF wordt niet langer structureel opgenomen in het gemeentefonds, maar alleen voor het lopende jaar wordt 
bij de septembercirculaire een voorschot verstrekt. In de daaropvolgend meicirculaire volgt de afrekening op basis van de werkelijke realisatie. In 2018 
konden we deze wijziging in de systematiek nog budgettair neutraal verwerken in de meerjarenbegroting omdat zowel het ministerie van BZK als de 
toezichthouder hiervoor nog geen duidelijke richtlijn konden geven. Wij hebben er wel voor gekozen om onze stelpost BCF voorzichtigheidshalve alvast te 
verlagen bij de septembercirculaire 2018 en nog eens bij de actualisatie van de meerjarenraming afgelopen voorjaar. Bij de meicirculaire is nu ook helder 
standpunt ingenomen door de toezichthouder ten aanzien van de raming van de beschikbare ruimte onder het plafond BCF. De realisatie van het voorgaande 
jaar wordt gezien als het maximale bedrag dat gemeenten meerjarig mogen begroten.  
Op macroniveau resteert in 2018 een ruimte onder het plafond BCF van €39 miljoen. Vertaald naar Deventer is dit een bedrag van €230.000. Dit betekent dat 
de stelpost BCF meerjarig naar beneden wordt bijgesteld.  
Het plafond BCF stijgt of daalt mee met de ontwikkeling van het accres. Mede als gevolg van de opgaven vanuit het Interbestuurlijk Programma is de 
verwachting dat uitgaven van gemeenten de komende jaren stijgen en dus ook het beroep op het BCF toeneemt. Gevolg is dat de ruimte onder het plafond 
BCF afneemt en wellicht wordt overschreden waardoor gemeenten zelfs rekening moeten houden met een uitname uit het gemeentefonds. Bij de 
septembercirculaire wordt de voorlopige realisatie voor 2019 bekend en op basis waarvan we onze raming actualiseren.  

Overige mutaties 
December 2018 hebben de VNG, het IPO, de UvW en de Minister van BZK de beheerovereenkomst DSO-LV ondertekend. Deze overeenkomst regelt onder 
andere de inhoud en de uitvoering van de beheertaak, de financiering en de samenwerkingsafspraken voor een optimale werking van het Digitaal stelsel 
Omgevingswet landelijke voorziening (DSO-LV). De landelijke voorziening bestaat uit het Omgevingsloket met daaronder de systemen die ervoor zorgen dat 
overheden hun omgevingsdocumenten kunnen publiceren, vraagbomen kunnen maken met toepasbare regels, en begrippen en definities centraal kunnen 
beheren. Daarnaast kunnen gebruikers via het loket onderzoeken of ze een vergunningaanvraag of melding moeten doen en zo nodig deze kunnen indienen. 
Op grond van de beheerovereenkomst dragen gemeenten vanaf 2020 jaarlijks €18 miljoen bij aan de kosten van het basisniveau DSO-LV en het 
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informatiepunt Omgevingswet. Deze bijdrage gaat middels een uitname uit het gemeentefonds. Voor Deventer gaat het om een nadeel van €101.000,- in 
2020 oplopend naar €110.000 in 2023. 
In de jaren 2019 – 2021 ontvangt Deventer een decentralisatie uitkering Landelijke vreemdelingenvoorzieningen (toelichting bij de neutrale mutaties). Dit 
wordt deels gefinancierd middels een herverdeling in de algemene uitkering en leidt tot een nadeel van €40.000 in 2019 en respectievelijk €29.000 en 
€27.000 in 2020 en 2012. 
 

Ontwikkeling maatstaven 
De ontwikkeling van de maatstaven hebben per saldo een negatief effect van €591.000 in 2019 oplopend naar €1.404.000 nadeel in 2023. De opvallende 
ontwikkelingen worden hieronder toegelicht. 
De stijging van de WOZ-waarden heeft in de jaren 2020 - 2023 een nadelig effect op de AU. Dit wordt gedeeltelijk gecorrigeerd doordat de rekentarieven 
worden aangepast aan de waardeontwikkeling. Per saldo resteert een negatief effect. Daarnaast heeft de geraamde ontwikkeling van het aantal 
bijstandsontvangers een negatief effect. Dit aantal neemt naar verwachting toe door instroom statushouders en een toename van de doelgroep die in 
aanmerking komt voor loonkostensubsidie. Echter het lagere aantal per 1-1-2019 werkt dermate door in de 3-jaarsgemiddelden van de jaren daarna dat de 
raming van de aantallen meerjarig daalt. 
Tot slot is het aantal jongeren <18 lager dan eerder geraamd evenals het aantal leerlingen VO.  
Het nadelig effect dat ontstaat door de ontwikkeling van de maatstaven wordt voor een deel gecorrigeerd door bijstelling van de uitkeringsfactor. Dit is een 
voordeel van €315.000 in 2019 en structureel €420.000 vanaf 2020. 
 

Toelichting neutrale mutaties op hoofdlijnen 
 
(bedragen x €1.000) 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Integratie- en decentralisatie uitkeringen sociaal domein 1.348 432 485 500 417 

Overige decentralisatie uitkeringen 648 193 49 -3 -3 

Jeugdhulp, extra middelen 2.910 2.249 2.296 - - 

Taakmutaties 1.800 1.832 1.900 1.955 2.016 

Totaal 6.706 4.706 4.730 2.452 2.430 

 
De neutrale mutaties zijn het gevolg van (nieuwe) specifieke taakaanpassingen voor gemeenten waarvoor in de algemene uitkering budget wordt ontvangen 
of gekort. Door toepassing van de normeringssystematiek 'samen de trap op, samen de trap af’ worden bedragen doorgegeven aan de diverse programma’s 
en zijn daardoor budgetneutraal. De toevoeging of onttrekking aan een programma gebeurt op basis van een afzonderlijke B&W nota. 

Integratie- en decentralisatie uitkeringen 
Met de overheveling van een groot deel van de IU sociaal domein naar de algemene uitkering bij de meicirculaire 2018 is het aandeel van de integratie- en 
decentralisatie uitkeringen aanzienlijk kleiner geworden.  
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Beschermd wonen 
Bij de meicirculaire is de loon- en prijsontwikkeling (lpo) toegekend voor het sociaal domein. Voor beschermd wonen, onderdeel van de WMO, bedraagt deze 
circa 3,5%. Dit betekent een structurele verhoging van de integratie uitkering van €618.000. 

Participatie 
De integratie uitkering participatie wordt structureel met 2% verhoogd voor lpo. Tot en met 2018 was de afspraak dat de lpo voor het onderdeel participatie 
volledig werd toegerekend aan het onderdeel WSW. Deze afspraak bestond om sociale partners in de SW in staat te stellen een cao af te sluiten. Met ingang 
van 2019 wordt de lpo aan alle onderdelen toegekend.  
In 2019 neemt het budget WSW naast de lpo toe doordat de afname van het aantal SE (WSW’ers) sneller gaat dan eerder geraamd, maar het macro budget 
hier niet op wordt bijgesteld. Per saldo een voordeel van €398.000. Vanaf 2020 leidt de lpo tot een voordeel van €108.000, aflopend naar €31.000 in 2023 
(met de afbouw van het aantal SE). 
De integratie uitkering participatie nieuwe doelgroepen neemt naast de toekenning van de lpo in 2019 toe doordat de resterende middelen van de bonus 
beschut werk die niet zijn uitgekeerd worden toegevoegd aan de integratie uitkering. Hierdoor neemt het budget in 2019 toe met €170.000 en vanaf 2020 met 
€40.000 oplopend naar €50.000 in 2023. 

Voogdij/ 18+ 
Bij de meicirculaire is de lpo toegekend van 3,5% waardoor de integratie uitkering Voogdij/18+ in 2019 met €129.000 wordt verhoogd. Structureel heeft de 
meicirculaire echter een nadelig effect. Dit komt door de systematiek waarbij op basis van historisch zorggebruik (t-2) per gemeente gemiddelde dagprijzen 
worden vermenigvuldigd met het aantal zorgdagen. Op basis van nieuwe gegevens wordt het budget ondanks de toegekende lpo structureel verlaagd met 
€455.000 vanaf 2020. 

Maatschappelijk begeleiding 
Conform artikel 18 van de wet inburgering voorziet de gemeente in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten. De gemeente 
ontvangt hiervoor €2.370 per inburgerings-plichtige die per 1 januari 2016 is gehuisvest. In 2019 is dit een bedrag van €156.000. 

Landelijke voorziening vreemdelingen 
In de decembercirculaire is gemeld dat het Rijk en gemeenten samenwerkingsafspraken hebben gemaakt voor de ontwikkeling van landelijke 
vreemdelingenvoorzieningen (LVV). Waar vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang begeleid worden naar een bestendige oplossing voor hun 
situatie en hen onderdak wordt geboden. Via de meicirculaire is 12 miljoen verdeeld die het Rijk beschikbaar stelt voor de periode 2019 – 2021 en in totaal 
16,5 miljoen die in dezelfde periode wordt herverdeeld vanuit de algemene uitkering.  
In vijf gemeenten (Amsterdam, Groningen, Utrecht, Eindhoven en Rotterdam) worden LVV pilots ontwikkeld. Hiervoor is jaarlijks circa 14 miljoen beschikbaar. 
Voor de overige onderdak-voorzieningen ontvangen gemeenten een bijdrage op basis van de gemiddelde bezitting van de voorziening. In deze afspraak is 
ook de afbouw van deze gemeentelijke voorzieningen bepaald. Deventer ontvangt in de jaren 2019 – 2021 respectievelijk €102.000, €62.000 en €34.000.  

Verhoging taalniveau statushouders 
In de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben het Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van het taalniveau van 
statushouders die nog onder de huidige wet inburgering vallen. Het kabinet stelt zowel in 2019 als 2020 20 mln. beschikbaar. Met deze middelen wordt tevens 
beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering om een soepele overgang naar het nieuwe stelsel te bevorderen. Deventer ontvangt in 
€116.000 in 2019 en 2020. 
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Jeugdhulp kinderen in een AZC 
In de septembercirculaire 2018 zijn gemeenten geïnformeerd dat zij vanaf 2019 volledig verantwoordelijk zijn voor de organisatie in financiering van 
jeugdhulp, inclusief jeugd-ggz, aan kinderen in een AZC. Hiervoor is toen structureel €3 miljoen uitgenomen uit de algemene uitkering. Via de meicirculaire 
wordt hier nu structureel €2,1 miljoen aan toegevoegd vanuit het ministerie van JenV. Deventer ontvangt structureel €122.000 voor jeugdhulp aan kinderen in 
een AZC. 

Overige mutaties 
In het actieprogramma Kansrijke Start van 12 september 2018 heeft de minister van VWS aangegeven dat via een decentralisatie uitkering middelen 
beschikbaar worden gesteld aan GIDS-gemeenten (Gezond in de Stad) die een lokale coalitie willen vormen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. In 
deze meicirculaire is de eerste tranche aan het gemeentefonds toegevoegd. Deventer ontvangt hiervoor €18.000 in 2019, 2020 en 2021 via de decentralisatie 
uitkering Gezond in de Stad. 
Voor de creatie en continuering van beschut werkplekken ontvangen gemeenten in de jaren 2017 – 2019 een bonus van €3.000 per plek. Over 2018 ontvangt 
de gemeente Deventer een bonus beschut werk van €32.500. 
Deventer ontvangt in 2019 op basis van declaratie eenmalig een suppletie uitkering Bommenregeling van €257.000. 

Taakmutaties 

Loon- prijsontwikkeling sociaal domein 
Bij de meicirculaire is de loon- en prijsontwikkeling (lpo) voor 2019 toegekend van 3,5% voor WMO en Jeugd en 2% voor Participatie. De onderdelen Jeugd, 
WMO 2015, WMO HH en re-integratie klassiek zijn in 2018 geïntegreerd in de algemene uitkering waardoor 2019 het laatste jaar is dat een afzonderlijke lpo 
wordt toegekend. Met ingang van 2020 ontvangen deze onderdelen accres. 
In totaal bedraagt de lpo €1.684 miljoen in 2019 oplopend naar €1.882 miljoen in 2023. 

Extra middelen jeugdhulp 
In gezamenlijke opdracht van het Rijk en de VNG heeft is het verdiepend onderzoek jeugdhulp uitgevoerd. Dit onderzoek laat zien dat het aantal kinderen dat 
jeugdhulp ontvangt de afgelopen jaren is toegenomen en dat gemeenten nog volop bezig zijn met de noodzakelijke transformatie van de jeugdhulp om de 
doelen van de Jeugdwet te behalen. Dit beeld spoort met de evaluatie van de Jeugdwet. Dat méér kinderen en gezinnen met problemen eerder in beeld 
komen en passende hulp krijgen, strookt met de bedoeling van de Jeugdwet. Maar, deze groei in combinatie met een transformatie die nog onvoldoende van 
de grond is gekomen, betekent ook dat het budget nu in veel gemeenten niet toereikend is. Het kabinet heeft daarom besloten om gemeenten tegemoet te 
komen door in 2019 €420 miljoen extra beschikbaar te stellen en in 2020 en 2021 jaarlijks €300 miljoen. Aanvullend wordt onderzoek verricht om te kunnen 
bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. Tevens worden bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het Rijk en de 
VNG over hoe het jeugdhulpstelsel effectiever, efficiënter en beter kan functioneren. 
De extra middelen jeugdhulp bedrage voor Deventer €2,9 miljoen in 2019, €2,25 miljoen in 2020 en 2,3 miljoen in 2021. Op basis van de richtlijnen van BZK 
mag het bedrag uit 2021 structureel worden ingeboekt. Op basis van het jaarrekeningresultaat jeugd 2018 en de ontwikkelingen in 2019 wordt nader bekeken 
in hoeverre deze extra middelen jeugd volledig moeten worden toegekend aan het programma. Zie ook het hoofdstuk Financiën.  
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Compensatieregeling Voogdij/18+ 
In 2017 is een driejarige compensatieregeling overeengekomen tussen het Rijk en gemeenten. Via de decembercirculaire 2018 zijn 23 gemeenten 
gecompenseerd omdat het budget niet toereikend was voor kosten die zij hebben gemaakt (in 2017) De totale compensatie bedroeg 11,8 miljoen. Het 
beschikbare bedrag was €20 miljoen en het restant is in deze meicirculaire toegevoegd aan de algemene uitkering. Dit is voor Deventer een voordeel van 
€59.000 in 2019. 
Als gevolg van het uitstel van de ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel en daarmee uitstel van de overheveling van de integratie uitkering 
Voogdij/18+ naar de algemene uitkering wordt de compensatieregeling voortgezet. Bij deze meicirculaire wordt hiervoor vanaf 2020 het budget gereserveerd. 
Dit leidt vanaf 2020 tot een nadeel van €89.000 voor Deventer oplopend naar €96.000 in 2023. 

Invoering Wvggz 
Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de 
rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. In het bestuurlijk overleg van 6 mei tussen het ministerie van VWS en de VNG is 
afgesproken dat vanaf 2020 structureel €20 miljoen wordt toegevoegd aan het gemeentefonds. Deventer ontvangt €132.000 in 2020 oplopend naar €142.000 
in 2023. 

Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen 
In navolging van de afspraak van vanaf 1 juli 2018 pleegzorg standaard te verlengen wanneer een pleegkind 18 jaar wordt, worden afspraken uitgewerkt over 
verruiming van de verlengde jeugdhulp voor kinderen in gezinshuizen. Vooruitlopend op de precieze afspraken worden extra middelen toegevoegd aan het 
budget jeugdhulp. Voor Deventer gaat het om een bedrag van €16.000 in 2019 dat oploopt naar €88.000 in 2023. 

Overige mutaties 
Voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen ontvang Deventer €70.444 in 2019. 
Eind 2017 hebben de VNG en het Ministerie van BZK afgesproken dat de doorbelasting van DigiD en MijnOverheid via de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds verloopt. De kosten voor de gemeenten zijn berekend op €3,35 miljoen in 2019. Het aandeel voor Deventer bedraagt €19.000. 
De doorbelasting van de kosten voor de generieke digitale infrastructuur is berekend op €1,9 miljoen voor 2019. Dit is voor Deventer €11.000. 
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2. Ontwikkelingen 
 

Ambulantisering GGZ 
In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke 
domein. Het kabinet stelt financiële middelen beschikbaar voor het realiseren van de ambities uit het hoofdlijnenakkoord. €50 miljoen in 2019 tot €95 miljoen 
structureel vanaf 2022. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG heeft in juni 2019 ingestemd met het hoofdlijnenakkoord GGZ. Na instemming 
van de ALV kunnen de middelen worden verwerkt bij de septembercirculaire 2019 in de integratie-uitkering Beschermd wonen en het subcluster Wmo 2015 
van de algemene uitkering. Meer informatie is te vinden in de brief die op 27 mei jl. aan de VNG is verzonden. 

Herziening financiële verhoudingen 
De fondsbeheerders werken samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds. De herijking is opgedeeld in twee onderdelen:  
1) het ‘klassieke’ gemeentefonds (de overige onderdelen van het gemeentefonds) en  
2) verdeelmodellen sociaal domein. 
 
In maart 2019 is het traject een volgende fase ingegaan en worden in een onderzoek voorstellen ontwikkeld voor een nieuwe verdeling. De opdracht voor het 
sociaal domein is gegund aan onderzoeksbureau AEF, de herijking van het ‘klassieke’ gemeentefonds aan Cebeon. De herijking heeft betrekking op een 
totaalbedrag van €30 miljard. Invoering van de nieuwe verdeling is voorzien in 2021. 
Conform de Financiële-verhoudingswet dient de verdeling van het gemeentefonds aan te sluiten op de objectiveerbare kosten van gemeenten. Tegelijkertijd is 
verdelen geen louter technische operatie. Enkele aspecten vergen ook beleidsmatige keuzes. Hierover zal kort naar de zomer bestuurlijk overleg tussen het 
Rijk en de VNG plaatsvinden. Het gaat om de volgende punten: 
 
1. clusterindeling gemeentefonds 
2. mate van verevening eigen inkomsten gemeenten 
3. omgang met overhead 
4. omgang met regionalisering 
5. omvang clusters 
6. beoordelingskader verdeling 
7. beoordeling herverdeeleffecten (uitgangspunten ingroeipad) 
8. omgang met 'outliers' 
9. punten uit briefadvies ROB 
 
De afronding van de onderzoeken is gepland in januari 2020. De fondsbeheerders komen kort daarna met een voorstel voor aanpassing van de verdeling en 
zullen hierover zoals gebruikelijk advies vragen aan VNG en ROB. Na advies van VNG en ROB volgt het bestuurlijke besluitvormingstraject. Dit houdt in dat in 
een bestuurlijk overleg tussen Rijk en VNG een beslissing zal worden genomen over de nieuwe verdeling. Gemeenten worden uiterlijk in de meicirculaire 
2020 over de uitkomsten geïnformeerd. 
 
 
 


